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Pasitarimo data, vieta: 2020 m. spalio 29 d. 13.00 val. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos 
komisariato (toliau – Vilniaus apskr. VPK) antro aukšto salė (Vilnius, Birželio 23-iosios g. 16).

Pasitarimo pirmininkas: Vilniaus apskr. VPK viršininkas Saulius Gagas.

Dalyvavo: Vilniaus apskr. VPK viršininko pavaduotojas Mindaugas Stravinskas, Vilniaus apskr.
VPK  viršininko  pavaduotojas  Mindaugas  Puskunigis,  Vilniaus  apskr.  VPK  Valdymo  organizavimo
skyriaus (toliau – VOS) vedėja Justina Pupkienė,  Vilniaus apskr. VPK Vilniaus miesto pirmojo PK
viršininkė Danutė Brazdeikienė, Vilniaus apskr. VPK Šalčininkų r. PK viršininkas Andžej Grudinskij,
Kriminalinės  policijos  organizuoto  nusikalstamumo  tyrimo  valdybos  viršininkas  M.  Gulbinovič,
Vilniaus  apskrities  ikiteisminio  tyrimo  įstaigų  profesinės  sąjungos  pirmininkas  Vitalijus  Jagminas,
Vilniaus miesto policijos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Vladas Sanda, profesinių sąjungų
jungtinės  atstovybės  (toliau  –  Jungtinė  atstovybė)  nariai:  Martynas  Drūlia,  Sergejus  Boldyrevas,ir
konferenciniu  ryšiu  prisijungę  –  Lietuvos  policijos  generalinio  komisaro  pavaduotojas  Arūnas
Paulauskas,  Lietuvos  policijos  generalinio  komisaro  pavaduotojas  Saulius  Tamulevičius, Policijos
departamento  Žmogiškųjų  išteklių  ir  teisės  valdybos  viršininkas  Arūnas  Tuzas,  Lietuvos  policijos
profesinės sąjungos vadovė Roma Katinienė, Vilniaus apskr. VPK struktūrinių padalinių vadovai.

Pasitarimo darbo tvarka: 

1.Sprendimų, susijusius su atliktais neeiliniais vertinimais ir priemonėmis, skirtomis darbuotojų
motyvacijai didinti, pristatymas.

2. Policijos įstaigų administravimo padalinių funkcijų centralizavimas.
3. Kiti klausimai.

Svarstyta:

1. Vilniaus apskr. VPK vadovybė pristatė sprendimus, susijusius su atliktais 2020 m. neeiliniais
darbuotojų vertinimais ir priemonėmis, skirtomis darbuotojų motyvacijai didinti.

Vilniaus  apskr.  VPK  viršininkas  S.  Gagas  informavo,  kad  susitikimo  tikslas  –  pristatyti
bendruomenei,  kaip  Vilniaus  apskr.  VPK  buvo  atliktos  neeilinių  veiklos  vertinimų  procedūros  ir
įgyvendintos priemonės, skirtos darbuotojų motyvacijai didinti.

Vilniaus apskr. VPK viršininkas S. Gagas priminė, kad visi VPK bendruomenės pareigūnai ir
darbuotojai  gali  tiesiogiai  kreiptis  bet  kada  pagal  kuravimo  sritį  į  viršininko  pavaduotojus  ar  į  jį
asmeniškai ir užduotį rūpimus klausimus, betarpiškai bendraujant.

Pažymėta, kad neeiliniam veiklos vertinimui Vilniaus apskr. VPK buvo skirtos kvotos, todėl,
įvertinti  visus darbuotojus nebuvo finansinių išteklių. Paaiškinta, kad toks sprendimas buvo priimtas
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Policijos  Tarybos  posėdyje,  kuriame  buvo  nuspręsta  Policijos  departamento  biudžeto  lėšomis
paskatinti 1590 darbuotojų, t. y. 17% visų policijos sistemos darbuotojų. 

Iš viso  šio  neeilinio  veiklos  vertinimo  metu  buvo  įvertinta  329  Vilniaus  apskr.  VPK
pareigūnų ir 50 (karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartį). Vertinimo
procedūros buvo atliktos vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka. Atsižvelgiant į skirtas lėšas ir
bendrą  Vilniaus  apskr.  VPK  skirtą  kvotą,  buvo  proporcingai  numatyta  kokį  skaičių  darbuotojų
galima  įvertinti  kiekviename  Vilniaus  apskr.  VPK  struktūriniame  padalinyje.  Paminėta,  kad
padalinių vadovai patys savarankiškai vertino, kurie darbuotojai galėtų būti įvertinti šio vertinimo
metu  ir  priėmė  sprendimus.  Susitikimo  metu  dalyvavę  vadovai  įvardino  kriterijus,  kuriais
vadovaujantis buvo vertinami darbuotojai. Buvo vertinamas ne tik suformuotų užduočių rezultatai ir
darbo krūvis, bet ir kvalifikacija, atitikimas užimamoms pareigoms, taip pat kaip vertinami padalinių
vadovai sugebėjo susitvarkyti ir organizuoti padalinių darbą ekstremalios situacijos šalyje metu. 

Taip  pat  buvo  kalbama  apie  planuojamą  darbuotojų  skatinimą  didesnėmis  sumomis.
Pažymėta, kad atsižvelgiant į šalyje susiklosčiusią situaciją dėl Covid-19 plitimo, padidėjusį darbo
krūvį Policijos Taryboje buvo priimtas sprendimas 75 eurais motyvuoti visus policijos darbuotojus.
Vilniaus apskr. VPK darbuotojams, kurie nėra bausti,  neturi galiojančių  tarnybinių nuobaudų, ši
priemoka turėtų būti išmokėta kartu su spalio mėnesio darbo užmokesčiu.

Vilniaus  apskr.  VPK  vadovybė  paminėjo,  kad  vykdant  Policijos  Taryboje  priimtus
sprendimus, papildomai padalinių vadovų buvo paprašyta pateikti sąrašus darbuotojų, kurie galėtų
būti paskatinti papildomomis didesnėmis sumomis kitą mėnesį.  Vilniaus apskr. VPK struktūrinių
padalinių vadovai, pagal jų vadovaujamam padaliniui numatytas kvotas, pateikė sąrašus darbuotojų,
kurie galėtų būti paskatinti kitą mėnesį. Sprendimai dėl konkrečių išmokų (kokia suma pinigų galėtų
būti skirta kiekvienam darbuotojui) dar nėra priimti. Artimiausiu metu bus perskaičiuotas biudžetas
ir pagal turimus finansinius resursus priimtas sprendimas.

2. Profesinės sąjungos atstovams buvo pateikta  informacija  koks buvo šių metų Vilniaus
apskrities  policijos  bendras  biudžetas,  kiek  lėšų  neeiliniams  vertinimams  ir  skatinimui  buvo
numačiusi ir  skyrusi Vilniaus apskr. VPK vadovybė bei  kiek šiam tikslui lėšų papildomai skyrė
Policijos departamentas. 

3.  Vilniaus  apskr. VPK viršininko pavaduotojas  M. Puskunigis   pristatė policijos  įstaigų
administravimo  padalinių  funkcijų  centralizavimo  koncepciją.  Pasitarime  dalyvavęs  Policijos
departamento atstovas A. Tuzas pabrėžė, kad visiems darbuotojams bus teikiami įspėjimo lapeliai ir
siūlomos pareigybės. Visi darbuotojai (tiek tie, kurie toliau dirbs Vilniaus apskr. VPK, tiek tie, kurie
dirbs Policijos departamente) bus perkeliami į lygiavertes pareigas, išlaikant turimus koeficientus,
išskyrus poskyrio vadovus, kurie taps patarėjais. Paminėta, kad faktinės darbo vietos bus Vilniaus
apskr. VPK patalpose.  Dirbsiančių Policijos departamente pavaldumas bus atitinkamam Policijos
departamento padalinio vadovui, tačiau funkcinis pavaldumas išliks Vilniaus apskr. VPK vadovybei.
Kalbant apie Vilniaus apskr. VPK VOS reorganizaciją, kokiu formatu veiks Vilniaus apskr. VPK
liekantys dirbti darbuotojai (ar bus atskiras padalinys, kam bus tiesioginis pavaldumas) kol kas nėra
žinoma. Profesinių sąjungų atstovai teiravosi apie užsibrėžtus pokyčių tikslus, ar buvo atliktos darbo
krūvių analizės ir pan. 



4. Vilniaus apskr. VPK viršininkas S. Gagas pabrėžė, kad  reaguojant į profesinių sąjungų
atstovų pastabas dėl darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymo, Vilniaus apskr. VPK buvo atliktas
patikrinimas siekiant nustatyti ar, sudarant darbo grafikus, laikomasi Lietuvos Respublikos Darbo
kodekso nustatytų reikalavimų. Stebėsenos rezultatai pristatyti ir aptarti 2020 m spalio 28 d. Vilniaus
apskr. VPK struktūrinių padalinių vadovų pasitarime (2020-10-30 pasitarimo protokolas Nr. 10-IL-
21275).  Vilniaus  apskr.  VPK padalinių  vadovams  pavesta  kontroliuoti  darbo  grafikų  sudarymą,
keitimą.  Nustačius  piktybiškumo  atvejus  bus  keliamas  drausminės  atsakomybės  klausimas.
Paprašyta profesinių sąjungų atstovų apie pastebimus darbo grafikų sudarymo trūkumus informuoti
Vilniaus apskr. VPK VOS vedėją J. Pupkienę. 

5. Aptarti kiti klausimai, atsakyta į klausimus.

Pasitarimo pirmininkas                                                                                                    Saulius Gagas

Pasitarimo sekretorė                                                                                                            Ilona Seniut

Pasitarimo įrašas saugomas Vilniaus apskr. VPK VOS ĮVP vyr. specialistės I. Seniut darbo kompiuteryje.
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